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KONIOR STUDIO TOMASZ KONIOR 
PRESS GLASS SA

Siedziby firm powstają zazwy-
czaj w centrach miast lub  
w pobliżu ważnych węzłów ko-

munikacyjnych. Naturalny krajobraz  
i perspektywa po horyzont raczej nie 
kojarzą się z zabudową biurową. De-
cyzją inwestora dawne nieużytki na 
skraju Jury Krakowsko-Częstochow-
skiej zostały przekształcone w jed-
no z najpiękniejszych pól golfowych 
w Polsce. Teraz tę niczym nieogra-
niczoną przestrzeń z licznymi zbior-
nikami wodnymi i różnorodnymi ga-
tunkami drzew uzupełniono o kolejny 
etap – siedzibę główną firmy Press 
Glass.

Ambicją inwestora było stworzenie, 
na zielonym płaskowyżu, nowocze-
snej siedziby, która wyrazi dynamicz-
ny charakter firmy, a jednocześnie za-
pewni pracownikom kontakt z naturą. 

ZIELONA SIEDZIBA FIRMY
PRESS GLASS W KONOPISKACH
Tworząc koncepcję, wiedzieliśmy, 
że miękkie kształty oraz barwy 
wzięte z natury zadecydują  
o charakterze budynku  
i złączą go z krajobrazem.

Projekt wybrano w zamkniętym inwe-
storskim konkursie architektonicznym. 
Tworząc koncepcję, wiedzieliśmy, że 
miękkie kształty oraz barwy wzięte  
z natury zadecydują o charakterze bu-
dynku i złączą go z krajobrazem. Szu-
kając odpowiedniej bryły, która wpi-
sałaby się w wąską działkę, przeciętą 
ciekiem wodnym, z cennym drzewem 
i otwarciem w stronę pola golfowe-
go, zdecydowaliśmy się na formę na 
planie trójkąta. Kolejne kondygnacje 
obiektu różnią się wielkością obrysu. 
Im wyżej, tym jest on mniejszy, co 
dodaje strukturze dynamiki i wpływa 
na redukcję skali. Lekkość, płynność 
oraz kontakt z naturą to podstawowe 
cechy budynku.

Cyfra trzy okazała się ważna rów-
nież na kolejnych etapach projektowa-
nia. Siedzibę firmy Press Glass tworzą 

trzy przestrzenie: teren wokół budynku, biurowiec i jego we-
wnętrzny dziedziniec. Budynek, mimo nietypowego kształ-
tu, dzięki trzem trzonom komunikacyjno-technicznym oraz 
otwartemu planowi ma wyjątkowo elastyczny w aranżacji rzut. 
Przekonaliśmy się o tym niejednokrotnie podczas trwającego 
procesu projektowo-budowlanego. Podział na trzy kondygna-
cje odpowiada specyfice ich funkcji. W przyziemiu znajduje 
się reprezentacyjna strefa wejściowa z recepcją, sale konfe-
rencyjne, miejsca pracy open space, wejście dla pracowni-
ków, kantyna, strefa sportowo-rekreacyjna oraz część maga-
zynowa. Wyższy poziom mieści strefę operacyjną, która pełni 
funkcję głównego miejsca pracy. Tutaj zlokalizowano wszyst-

kie działy firmy rozmieszczone w logicznym ciągu wzdłuż 
zewnętrznej elewacji budynku. Wokół wewnętrznego 
ogrodu przewidziano strefę relaksu i swobodnej pracy 
w otwartej przestrzeni. Najwyższą kondygnację prze-
znaczono dla zarządu firmy. Na każdym piętrze zlokali-
zowano wyjścia ze wszystkich pomieszczeń biurowych 
na otaczające budynek tarasy i zielony dach. Otwarty, 
wewnętrzny dziedziniec stanowi centralny punkt całego 
założenia. Tworzy go naturalistyczny ogród kontrastujący 
z otaczającym budynek uporządkowanym krajobrazem 
pola golfowego.
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